EHBO HAARRIJN

Nieuwsbrief nr 1

Haarzuilens – Harmelen – Vleuten
Nieuwsbrief
In het grijze verleden (2008) maakten we regelmatig
een nieuwsbrief. Jammer genoeg is dit verwaterd,
maar ik wil dit weer oppakken.
Er komen steeds meer “sociale media” en iedereen is
hierdoor altijd op de hoogte. Maar ik denk dat het
voor iedereen wel prettig is om een beetje op de
hoogte te blijven van wat er in onze vereniging leeft.
We zullen de nieuwsbrief per mail verzenden en op
de site plaatsen. Mogelijk dat we dit later iets anders
gaan doen.

Uniforme kleding EHBO Haarrijn
Een lang gekoesterde wens is in vervulling geraakt.
Vanaf dit seizoen beschikken we over uniforme
kleding, dat wil zeggen polo shirts en jassen. Samen
met de al eerder aangeschafte rugtassen kunnen we
zeggen dat we gesteld staan om ons in te zetten bij
de diverse evenementen.
Mensen die zich regelmatig inzetten voor
evenementen krijgen een setje beschikbaar en voor
de andere mensen is dit beschikbaar op het moment
dat zij naar een evenement gaan.
Bij Jan en Dennis is deze kleding beschikbaar.

De laatste nieuwsbrief ging over het uitreiken van de
“Gouden Pleister Award”.
Uitreiking
van de
“Gouden
Pleister
Award”,
aan Esmaij
door Anton
van Beek
(2008)

Onze
nieuwe
kleding

Esmaij Versluis volgde de cursus Jeugd EHBO bij
Henny van Bekkum in Haarzuilens en trad adequaat
op toen haar moeder een TIA kreeg.
Een nieuwe start.
Vaak komt het erop neer dat één man (of vrouw) de
nieuwsbrief moet maken. Maar er zijn meer mensen
die iets te melden hebben. Je kunt dit doorgeven aan
Hans, zodat dit verwerkt kan worden. Dit kunnen
stukjes of foto’s zijn als het maar onze vereniging of
EHBO in het algemeen betreft. Ook zullen we
bijvoorbeeld aandacht vragen voor speciale lessen,
oefeningen of “hulp” bij evenementen.
Prutrace Haarzuilens.
Kermis Oranje vereniging
Haarzuilens heeft
besloten te stoppen met
de prutrace.
Dit jaar wordt er gestart
met “sprietlopen”.
Op zondag 18 september
2016 om 14:00 uur.
Er worden 4 hulpverleners
verwacht.
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De rugtassen hebben nu een uniforme opdruk, dus
we staan gesteld voor de evenementen.
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Onze EHBO
hulpverleners tijdens
de brandweer oefening

Nieuwe programma herhalingslessen
Het programma is weer gemaakt, de lessen zijn
ingedeeld. Dit programma is aan iedereen
toegestuurd en de eerste les is woensdag 14
september in Kerkestein om 20:00 uur.
De Brandweeroefening van vorig seizoen zal dan
worden besproken.

Filmhuis Vleutens
Volgens de site van het Filmhuis zijn de
volgende data gepland voor de rest van dit jaar;
maandag 5 – 19 september, 3 – 17 – 31 oktober
14 – 28 november en 19 december

Voor de gene die er niet waren;
Emmy had in samenwerking met de Brandweer van
Vleuten – Haarzuilens en grote oefening op touw
gezet op de Kees Valkensteinschool in Vleuten.

Aanmelden voor evenementen
Je ziet we krijgen steeds meer evenementen. Dat is
mooi voor de vereniging maar ook een belasting.
We moeten het wel allemaal kunnen bemannen. Het
kost vooral Dennis veel hoofdbrekens om het
allemaal ingevuld te krijgen.
En we moeten het natuurlijk wel met elkaar doen!

Tijdens de oefening zijn foto’s gemaakt van de
slachtoffers en deze worden tijdens de oefenavond
besproken. Dus als je niet bij de oefening was kun je
gewoon komen op deze leerzame avond.

Jeroen is druk bezig om een computer programma te
maken speciaal voor de evenementen. Je kunt dan
zien welke evenementen er zijn. Waar dit is, welke
tijden, hoeveel hulpverleners er nodig zijn enzovoort.

Evenementen die gepland staan
of zijn aangevraagd;

Het aanmelden zal straks ook via de site kunnen, en
natuurlijk op de lesavonden en bij Dennis.

 Sprietlopen Haarzuilens
zondag 18 september
 Gezondheidsdag Vleuten
zaterdag 24 september
 Haarrijn Trail Run Haarrijnseplas
zondag 9 oktober
 Smaak van de Winter
21-23 oktober
 Smaak van Italië
18-21 mei 2017
 Country en Christmasfair Kasteel Haarzuilens
23-27
ovember 2017

Soms is het noodzakelijk om er een mail uit te doen
om te kijken of er nog mensen beschikbaar zijn voor
een evenement. De reactie hierop valt soms wat
tegen. Wat voor Dennis wel prettig zou zijn is dat
wanneer iedereen de moeite neemt om te reageren,
ook als je niet kan. Dan weet hij waar hij aan toe is
en hoeft hij niet ook iedereen nog een keer te bellen.

Zijn er opmerkingen op de nieuwsbrief, of wil je zelf
een stukje plaatsen?
Stuur het naar: voorzitter@ehbohaarrijn.nl
Met vriendelijke groet, Hans de Rooij
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